
 

 آمبولی ریه 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 50803255150تلفي: 

 رژیم غذایی:

 * هصزف هبیؼبت ثِ هیشاى کبفی تَصیِ هی شَد.

* ثِ هٌظَر سالهت پَست هَاد غذایی سزشبر اس         

پزٍتئیي )تزجیحب پزٍتئیي گیبّی( هبًٌد ػدس,       

سَیب, ًبى گٌدم, غالت, حجَثبت, هغشّب ٍ...             

غذاّبی حبٍی ٍیتبهیي ة هثل شیز, حجَثبت ٍ          

گَشت ٍ ٍیتبهیي ث هثل هزکجبت, تَت فزًگی,         

گَجِ فزًگی ٍ اًَاع هیَُ جبت ٍ سجشیجبت تبسُ          

 تَصیِ هی شَد.

* اس هصزف غذاّبی شَر ٍ چزة خَدداری              

 کٌید.

 منبع:پرستاری برونرودارث

در صَرت تزٍس خًَزیشی اس لثِ, خلط خًَی, خَى   

در ادرار, هذفَع لزهش یا لیزی رًگ, خًَزیشی ٍ     

لاعذگی ضذیذ, کثَدی ضذیذ پَست, تة ٍ لرزس,    

خستگی, سخن گلَ, تَْع ٍ استفزاغ ٍ ضکن درد     

 تِ پشضک هزاجعِ ًواییذ.

* در صَرت ایجاد تزیذگی در دست ٍ پا, اًذام را     

دلیمِ  85تاالتز اس سطح للة لزار دّیذ ٍ تِ هذت 

 آى را فطار دّیذ.

* در صَرت هصزف ٍارفاریي, هصزف غذاّای پرز    

چزب ٍ سزضار اس ٍیتاهیي کا هاًٌذ) کلن, پریراس,       

کاَّ, اسفٌاج, ضلغن, هاّی ٍ جگز (را هردرذٍد         

 کٌیذ سیزا در جذب ٍارفاریي تذاخل ایجاد هیکٌذ.

* اس هصزف خَدسزاًِ دارٍّایی هاًٌذ آسپزیري,   

آًتی اسیذّا, هسْل ّا, هلیي ّا, آًتی تیَتیرک     

ّا ٍ دارٍّای سزها خَردگی ٍ ضرذ ترارداری         

خَراکی کِ اثز ٍارفاریي را کاّص هی دٌّذ, تذٍى  

 تجَیش پشضک خَدداری کٌیذ.

 

 

 

 

 

 

 

  

 عطزت جوعیتی -هْیي رهضاًی  تْیِ کٌٌذُ:

 خاًن دکتزضْزساد هدسٌی )هتخصص للة ٍعزٍق( ٍیزاست علوی : 

  81اردیثْطت  -ٍاحذآهَسش سالهت

 

 

 

 

 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 50803255150تلفي: 

 8555داخلی:                        



 

 

   

 

 

 

 (:PTEآمبولی ریه)

ایي تیواری در اثز هسذٍد ضذى ضراخرِ ای اس       

سزخزگ ریِ تِ ٍسیلِ لختِ ایجاد هی ضرَد .      

لختِ اس رگْای دیگز تذى حزکت کرزدُ ٍ در        

رگْای کَچکتز گیز هی کٌذ. عَاهلری هراًرٌرذ        

کاّص فعالیت , تی حزکتی طَالًی هذت، چالری,   

ضکستگی، تارداری ٍ دٍد سیگار در ایجاد لخترِ  

 در رگْا ًمص دارًذ.

 عالئم بیماری:

تٌگی ًفس, افشایص تعذاد تٌفس, افشایص ضزتاى   

 للة, خلط خًَی, اضطزاب, سٌکَج ٍ تعزیك  

 درمان:

اس دارٍّای ضذ اًعماد تشریمی جْت حل ضرذى    

لختِ ٍ یا کَچک کزدى لختِ استفادُ هی ضَد ٍ   

هراُ      5تا  5تعذ اس آى دارٍّای خَراکی تِ هذت 

اداهِ هی یاتذ. استفادُ اس هسکي ّا ٍ اکسریر ى    

  ًیش در تْثَد عالئن تیواری کوک کٌٌذُ است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت آموزشی:نکا

 در چٌد رٍس اٍل ثیوبری ًیبس ثِ استزاحت دارید.-1

جْت کبّش درد لفسِ سیٌِ ٍ ثْتز شدى تنٌنفنر در        

 ٍضؼیت ًیوِ ًشستِ لزار ثگیزید.

اس ایستبدى, ًشستي ٍ یب ثی حزکتی طنَنًنی هندت          -2

سبػت حزکبت ٍرسشی هنثنل تن نبى        2پزّیش کٌید ٍ ّز 

 دادى پبّب ٍ اًگشتبى را اًجبم دّید.

در صَرتی کِ شوب لبدر ثِ اًجنبم حنزکنبت ٍرسشنی          -3

ًیستید, در صَرت اجبسُ پششک، حزکبت ٍرسشی تنَسن     

 فزد دیگزی رٍی پبّبی شوب اًجبم شَد. 

 اس هبسبص دادى شدید پبّب خَدداری کٌید.

درجِ ثبنتز اس سنحن       33در ٌّگبم استزاحت پبّب را  -4

ثدى لزار دّید . ثبلش سیز پبّب لزار دادُ ٍ سؼی کٌید پبّب  

 اس هفصل راى ٍ ساًَ خن ًشًَد.

اس پَشیدى لجبسْبی تٌگ, کوزثٌد, جَراة دارای کش    -5

تٌگ، خَدداری ًوبیید ٍ اس جَراة ّبی انستیک استفبدُ 

 کٌید.

در ٌّگبم هسبفزت اس ًشستي طَنًی هدت در هبشیني  -6

 خَدداری کٌید ٍ هزتت ٍضؼیت ثدى را تغییز دّید.

 

 

 

 

 

 

 

 

ثزًبهِ هٌظن پیبدُ رٍی داشتِ ثنبشنیند ٍ اس         -

 اًجبم فؼبلیت سیبد خَدداری کٌید.

در رٍس چٌدیي ثبر تٌفر ػویك اًجبم دادُ ٍ  -8

 سزفِ ّبی هَثز اًجبم دّید.

در صَرت ثزٍس تٌگی ًفر شدید, درد شدید  -9

لفسِ سیٌِ, سزفِ ٍ دفغ خل  خًَی حتوب ثنِ     

 پششک هزاجؼِ ًوبیید.

پبّبیتبى را رٍساًِ ثزرسی کٌید ٍ در صَرت  -13

تَرم سبق پب ٍ یب ایجبد درد در ػضالت سبق پنب    

)ثؼد اس خن کزدى پب ثِ طزف ػمت ٍ یب تغنینینز     

 رًگ ٍ لزهشی پب(  ثِ پششک هزاجؼِ کٌید.

 دارو درمانی:     

دارٍّبی تجَیش شدُ )ٍارفبریي یب ریَارکسبثنبى(   

را طجك دستَر پششک هصزف کٌید ٍ آسهبیشبت 

خًَی را در فَاصل هٌظن طجك دستنَر اًنجنبم      

 دّید ٍ ًتیجِ را ثِ پششک اطالع دّید.   

 

 

 

 

 

 

 


